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15/07/21 - U R N A E L E T R Ô N I C A
A POLÊMICA DESNECESSÁRIA

Comentários & Réplicas:
1 - DÚVIDAS - 2-PRESIDENTE DO TSE FAZ AMPLA EXPLANAÇÃO
SUGESTÃO DE ACOMPANHAMENTO DA VOTAÇÃO

Inclusão de matérias relativas à votaão eletrônica:
ELEIÇÕES – UM DOS PILARES DA DEMOCRACIA – CRISTIANO VILHALBA FLORES
O VOTO IMPRESSO E A DOUTRINA DO MEIO TERMO – ROGÉRIO DE VARGAS
UM VÍRUS SOLERTE – MARCELO RECH

A POLÊMICA DESNECESSÁRIA CRIADA COM QUE INTENÇÕES?
Críticas ao sistema eletrônico de votação,
principalmente pelo presidente Bolsonaro, e
Réplicas do ministro do STF e Presidente do
TSE, Luís Roberto Barroso:
1- Bolsonaro critica a Urna e quer voto de
papel: https://youtu.be/s0ok3lqqp_8
2- Defesa sumária do voto eletrônico:
Vídeo (enviado pelo colega Cezar)

3-Defesa mais detalhada do voto eletrônico:
https://youtu.be/Yu5MvFVO4NU
4-Assista:
"Ministro Barroso defende Segurança das
Urnas Eletrônicas em oposição ao
Retrocesso do Voto Impresso" no
YouTube: https://youtu.be/7TcX1JDFBHI

Comentários & Réplicas
1- D Ú V I D A S
(obs. seguem “conversas” por whatsapp feitas antes de se ver os vídeos acima que explicam muitas das questões)

[10/7 7:32 PM] Manfredo Winge: ‘A urna
eletrônica é à prova de invasão!
https://crusoe.com.br/edicoes/167/a-urnaeletronica-e-a-prova-de-invasao/
[10/7 9:15 PM] L B: Manfredo, o problema
não é a urna em si, mas a totalização feita no
TSE.
[10/7 9:22 PM] Manfredo Winge: Amigo,
seg. informações do presidente do TSE, ao
fim da eleição as urnas estão programadas
para dar um dumping dos resultados para
serem impressos e distribuídos aos partidos.
Depois é que são enviados criptografados
para a Central.
[10/7 9:24 PM] Manfredo Winge:
Certamente ninguém pode ter acesso à urna
depois de testada e zerada para abertura da
coleta dos votos.

[10/7 9:26 PM] Manfredo Winge: É uma
caixa preta que certamente contém
só
programa fonte executivo em
linguagem de máquina e sem acesso
externo não constante da rotina operacional.
[10/7 9:32 PM] Manfredo Winge: Assim,
com algum trabalho, cada partido pode
somar os resultados das varias urnas e, se o
total for diferente do processado pelo
computador que faz as somas e totaliza os
votos dos vários candidatos, o partido,
qualquer que seja pode, requerer
recontagem.
[10/7 9:55 PM] L B: É mandado um arquivo
de cada umas das urnas para os partidos?
Acho que não Manfredo. Se for que bom,
mas não é a impressão que tenho.
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[10/7 10:19 PM] Manfredo Winge: Não. É
os resultados e pediu uma auditoria no
tirado um relatório dos resultados finais da
processo. A conclusão que o PSDB chegou
urna e que são impressos em papel e na
na época era que não tinha como auditar o
sequência são enviados ao computador mãe
processo. Tanto é que o FHC sancionou
para as totalizações gerais. Assim eu entendi.
uma lei com a implantação do voto
[10/7 10:21 PM] Manfredo Winge: O
auditável.
relatorio impresso dos resultados da urna,
[11/7 4:58 AM] Manfredo Winge: Aécio, o
entendo que é publico.
neto mau caráter do Tancredo. Meu voto
[10/7 10:28 PM] LB: Não sei se o TSE
mais arrependido.
evoluiu. Quando o Aécio Neves ( blergh!)
perdeu para o Lulla (blergh!!!) ele questionou
2- PRESIDENTE DO TSE FAZ AMPLA EXPLANAÇÃO SOBRE A SEGURANÇA
[11/7 6:52 AM] Cezar Gouvea: Para quem
à do presidente que, em várias ocasiões
quer saber, o que é o sistema de votação nas
momentosas, vem falando mal desse sistema
urnas eletrônicas brasileiras.
(que nos orgulha há 25 anos), e,
[11/7 7:17 AM] Manfredo Winge: Faltou o
simultaneamente, dando indícios de claros
ministro falar sobre o envio dos dados
de crime eleitoral por propaganda
eleitorais CRIPTOGRAFADOS de cada
antecipada, ainda vai defender o voto
urna para o servidor central do TSE para a
impresso que tanto ajudou os "eternos
soma de todos os votos.
coronéis"
da
política
e
outros
[11/7 7:22 AM] Cezar Gouvea: Bom dia,
antidemocratas (centrão?) para, com
Manfredo!
falcatruas eleitorais se elegerem? Só que for
O Ministro Barroso explicou bem,
fascista ou muito ignorante, não é?
REELEIÇÃO TEM QUE ACABAR..
tecnicamente, como funciona o sistema, para
PARLAMENTARISMO JÁ!!!
elucidar as dúvidas que possam ter as
[11/7 7:59 AM] Cezar Gouvea: O sistema
pessoas serias.
bolsonarista, com suas legiões de seguidores
Por outro lado, quem quiser seguir as
anencéfalos, me lembra o célebre quadro de
acusações não fundamentadas de um safado,
Pieter Brueghel "Um cego guiando outros
ordinário, bandido e imbecil, que o faça.
cegos". Um político reconhecido ignorante,
[11/7 7:37 AM] Manfredo Winge: Cezar, me
mas mal intencionado, liderando hordas de
diz uma coisa: - será que tem gente que
ignorantes tolos!
vendo este vídeo e comparando a fala do
ministro presidente do TSE se contrapondo

Sugestão de acompanhamento e controle da votação eletrônica
Antes de mais nada: - a impressão de voto
individual é uma besteira porque o eleitor, ao
finalizar seu voto, já o vê na tela e dar um print da
tela vai repetir o que já foi registrado como voto
criptografado na memória da urna que é
incomunicável por via conexão de internet, wifi, blue
tooth, etc. que não seja à de emissão de resultados

criptografados aos computadores credenciados (assim
entendi ser a segurança máxima defendida pelo
ministro.)
Considerando a desconfiança da urna
eletrônica que se alastra no País por conta da
fala presidencial, segue sugestão de
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acompanhamento pari passu dos resultados
da votação para a eleição de 2024:
Após toda a rotina inicial de segurança na
Seção Eleitoral, durante a votação, de 5.000
em 5.000 votantes, é dado um comando de
envio dos totais parciais da Seção Eleitoral
para os computadores de apuração
(gêmeos?, blindados?, com criptografia

própria do sistema em ambas as pontas e
com duplo cheque?);
Estes valores, progressivamente totalizados
por Seção, são publicados na internet, junto
com os totais por Município, Estado e País.
[M.Winge, 15/8/21]

[Inclusão de matérias publicadas sobre a votação eletrônica]
----
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OBS. OS VÍRUS DA DESINFORMAÇÃO SÃO CRIADOS POR IRRESPONSÁVEIS E BANDIDOS QUE OS ESPALHAM COM
UM CLIC A MILHARES DE INTERNAUTAS SUGESTIONÁVEIS USANDO ROBÔS (PROGRAMAS DE COMPUTADOR). ELES
CAMPEIAM NESTA TERRA BRASILIS, CONTRA A VACINAÇÃO (ACIMA) E O PROCESSO AUTOMATIZADO E TESTADO
DE VOTAÇÃO NO SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO (COMO VISTO NESTE SITE) E MUITO USADOS, TAMBÉM, PARA
DETRATAR OS QUE CONSIDERAM “INIMIGOS” DA PÁTRIA, COMUNISTAS, ETC. ETC. SEM PROVAS (MW)
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